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• BEMUTATKOZÁS 

 

Borsos Bálint vagyok, harmadéves nemzetközi 

igazgatási szakos hallgató az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Karon. Tanulmányaimat 

2018-ban kezdtem, gyakorlatilag ezzel egyidejűleg 

igyekszem a hallgatói élet részeként hasznosan 

eltölteni egyetemi éveimet. Míg kezdetben a 

Kollégium Bizottság tagjaként tevékenykedtem, a 

következő tanévben pedig a 2019/20-as Választmány 

Nemzetközi ügyekért felelős referenseként 

folytattam munkám.  

Januártól, sikeres pályázatom után a Kollégiumi 

ügyekért felelős alelnöki pozíciót töltöm be, továbbá 

tagja vagyok az Egyetemi Kollégiumi Bizottságnak, a 

Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek 

Bizottságának és a Kollégiumi Felvételi Bizottságnak. 



 
 
 
 

Feladatkörömből adódóan pedig a legnagyobb 

hangsúly a nyári kollégiumi felvételi eljárásra 

tevődött.  

• CÉLJAIM, MOTIVÁCIÓM 

 

Az eddigi tapasztalataim, és munkám alapján, 

amennyiben lehetőségem nyílik rá, továbbra is 

szeretnék jelenlegi pozíciómban tevékenykedni. 

 Idén a korábbi évektől eltérően, korábban került 

kiírásra a felsőbbévesek kollégiumi pályázata, az 

eljárás pedig megkövetelte a kollégiumi bizottsággal 

és az EHÖK-kel való szoros együttműködést, az 

elsőévesek felvételijét Kollégiumi Felvételi Bizottság 

által meghatározott határidőknek megfelelően 

teljesítettük. A munka ezen tekintetében továbbra is 

törekedni szeretnék, hogy az említett eljárások minél 

dinamikusabban és pontosabban történjenek, ennek 



 
 
 
 

érdekében pedig elengedhetetlen változtatás, hogy a 

hallgatói várólisták, valamint a jogorvoslati eljárások 

digitális úton legyenek elérhetőek. 

A programok tekintetében nem tartom 

prioritásnak, hogy a naptárat teletűzdeljük 

ígéretekkel, jelen járványügyi helyzetben pedig elég 

nagy győzelemnek könyvelhető el az is, ha szokásos 

kollégiumi rendezvényeket is sikerülne megrendezni, 

erre pedig csak a korlátozások függvényében 

kerülhet sor. Addig is elsődleges célom, hogy a 

Kollégiumi Bizottsággal együtt hozzásegítsem a 

hallgatókat az alapvető és esetleg nehézséget okozó 

feladatok megoldásában, a jelen helyzetre való 

tekintettel. Az alapvető igények kielégítéséhez 

például elengedhetetlen, hogy minden szinten tiszta 

és működőképes felszerelések álljanak 

rendelkezésre. E tekintetben szándékomban áll a 

tavalyi évektől eltérően felgyorsítani, és megtenni 



 
 
 
 

minden tőlem telhetőt, hogy a közösségi terekben, 

különös tekintettel a konyhákra, rendelkezésünkre 

álljanak az ezsközök, továbbá a Egyetemi Kollégiumi 

Bizottság segítségével szeretnék kidolgozni 

javaslatokat a házirendben foglalt lakógyűlésre 

vonatkozólag is. 

A Hallgatói Önkormányzat által kijelölt feladatok 

elvégzésére felkészültnek tartom magam. Bízom 

pályázatom sikerességében, örömmel dolgoznék a 

rám bízott pozícióban az elkövetkezendő időben. 

 

Budapest, 2020.09.24. 
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